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Warto dziś czasem korzystać z wcześniejszych, przemyślanych dobrych wzorców, także w zakresie 
tytułowej oszczędności – terytorialnej, gospodarczej, profesjonalnej, społecznej. Także z „oszczędności” 
koncepcyjnej, inwencyjnej, gdy można – nie tracąc czasu, nakładu pracy i wysiłku – wykorzystać istniejące, 
sprawdzone już pomysły czy realizacje. Obydwa narody, związane z Dzielnicą Holenderską w Poczdamie 
(Prusy/Niemcy, Holandia) charakteryzują się podobnymi cechami – znane są z racjonalizmu, i solidności, 
ekonomiczności, gospodarności, tytułowej oszczędności. Szczególnie Holandia – z racji jej prewencyjnych 
działań w obronie przed naturą–wodą – znana jest ze swych idei oszczędzania terenu czy budowy tanich 
domów na lądzie i wodzie.

Przykładem takiej oszczędnej urbanistyki w historii obu krajów może być XVIII-wieczna Dzielnica 
Holenderska na terenie pruskiego królewskiego Poczdamu. Funkcjonuje ona do dziś – mimo różnych kolei 
losu – jako piękny, żywy przykład adaptacji starej substancji do nowych warunków, a więc specyficznego 
urbanistycznego recyklingu – odzysku zabudowy i przestrzeni miejskiej dla współczesnych użytkowni-
ków.

Losy Hollaendisches Viertel przeplatają się ściśle z losami całego Poczdamu – miasta o niezwykłej, 
złożonej historii i urbanistyce, o bardzo różnych etapach rozwoju na tle powiązań dziejowych i relacji 
obu tych narodów. Z powodu rodzinnych koneksji rodów panujących, relacji handlowych, współpracy 
hydrotechnicznej obydwu krajów – zrodziło się zainteresowanie Prus Holandią, jej ekonomicznymi, bu-
dowlanymi, architektonicznymi i artystycznymi osiągnięciami. Ścisłe związki tych krajów ukoronowane 
zostały w XVIII wieku, gdy w podberlińskim monarszym Poczdamie znalazła się ta niewielka, lecz ważna 
i charakterystyczna enklawa holenderskości.

Po zatrudnieniu holenderskich specjalistów – początkowo przy osuszaniu otaczających ówczesny Pocz-
dam bagien, a później przy budowie rozwijającego się z osady miasta – zaistniała konieczność stworze-
nia tam dzielnicy dla samych holenderskich budowniczych i rzemieślników. Powstał przykład skromnej, 
mieszczańskiej dzielnicy, podwójnie oszczędnej, bo wywodzącej się zarówno z „narodowości” jej archi-
tektury – tradycji gospodarnej urbanistyki holenderskiej, jak też z „klasowości” zabudowy – socjalnego 
charakteru tanich domów i mieszkań dla przybyłych pracowników.

Pierwsza cecha wynikała z faktu, że Holandia skazana była przez całe wieki – przez nadmorskie po-
łożenie, ukształtowanie terenu, linię brzegową czy klimat – na oszczędzanie terenu pod rozwijającą się 
z czasem zabudowę. Podobnie jak na konieczność pokonywania związanych z tym problemów, chlubiąc 
się doświadczeniami i sukcesami w walce z wodą i morzem o każdy skrawek lądu. Druga charaktery-
styczna cecha wynikała z powszechnego, ogólnego sposobu kształtowania takich skromnych zespołów 
urbanistycznych dla klas uboższych także w innych krajach, w związku z rozwojem miast czy postępującą 
industrializacją.

Dziś Dzielnica Holenderska nadal istnieje i prosperuje, zachowując niemal autentyczny historyczny wy-
gląd wzbudzając zainteresowanie gości i turystów, tętniąc codziennym życiem. Będąc również świetnym 
wzorem do naśladowania dla współczesnych projektantów w zakresie oszczędnej i racjonalnej, atrakcyjnej, 
choć skromnej urbanistyki. Solidność, profesjonalizm, wyszkolenie dawnych fachowców holenderskich 
oraz ranga historycznej holenderskiej architektury, wpłynęły na jej odmienną tożsamość – swoisty wer-
nakularyzm, ówczesną ekologiczność, oszczędność czy zwyczajność, uwidocznione również we własnej 
kolonii – Hollaendisches Viertel w Poczdamie.

Mimo że Poczdam leży z dala od morza i nie stworzył sieci typowych holenderskich kanałów miej-
skich, stał się jednak miastem nadwodnym, „rajską wyspą”, otoczoną w dużej mierze rzeką Hawelą i połą-
czonymi z nią licznymi tu jeziorami. Stwarzało to możliwość ciekawych ujęć krajobrazowych, szczególnie 
w połączeniu z otaczającymi miasto od północy królewskimi założeniami parkowo-pałacowymi i ogro-
dowymi, sąsiadującymi z malowniczymi akwenami. Położenie takie dawało także możliwości dogodnej, 
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oszczędnej gospodarki i inżynierii wodnej, wykorzystywania wody do taniego, łatwego transportu, jak też 
komunikowania się przez sieć wodną (rzeki Hawela-Sprewa) z innymi miastami, głównie ze stolisą, ściśle 
powiązaną z Poczdamem – drugą siedzibą ówczesnych władców.

Jak widać na przykładzie skromnej Dzielnicy Holenderskiej, krzyżowały się tu ważne i wielorakie re-
lacje wiążące ją z dziejami Poczdamu, kraju i Europy: Hollaendiches Viertel–Poczdam, Poczdam–Ber-
lin–Prusy, Prusy–Holandia, Holandia–Hollaendisches Viertel, tworzące w sumie zamykający się zgodnie 
z biegiem historii krąg. Hollaender Viertel zaistniała dzięki rozwojowi Poczdamu, Poczdam powstał i roz-
wijał się dzięki Berlinowi i jego bliskości, jak też atrakcyjności tych terenów dla kolejnych berlińskich mo-
narchów. Wprowadziło to do poczdamskiej Holenderskiej Dzielnicy – poza wątkiem holenderskim – także 
krajowy, lokalny urbanistyczny wątek pruski.

Berlin i Poczdam związane były relacjami polityczno-terytorialnymi przez całe wieki, stanowiąc fak-
tycznie dwie stolice Prus – dużą i małą, zimową i letnią, polityczną i wypoczynkową. Atrakcyjna lokaliza-
cja blisko Berlina od dawna bowiem łączyła tereny myśliwskie wokół Haweli i otaczających ją wtedy ba-
gien (późniejszego miejsca powstania Poczdamu) z tą potężną stolicą Prus. A Poczdam – kolejno jako wieś 
i gród, osada – stał się w XVIII wieku rozbudowującym się miastem garnizonowym, niemal drugą stolicą, 
siedzibą kolejnych monarchów i władców, zajmujących piękne i rozległe rezydencje. Przechodząc z kolei 
liczne przemiany przestrzenne i urbanistyczne – dzięki także holenderskim budowniczym i rzemieślni-
kom – przeistoczył się z czasem ze skromnego, oszczędnego barokowego miasta o militarnym charakterze 
w świetny „pruski Wersal”, „drugie Ateny” czasów Oświecenia.

Od czasów tego szybkiego rozwoju zarysowały się w Poczdamie dwie rozbieżne tendencje planistycz-
ne, stwarzające kontrast przestrzenny i wizualny między zwartością i pakownością Holenderskiej Dzielnicy 
oraz rozwijającego się wokół śródmiejskiego sąsiedztwa, a rozmachem oraz terytorialną rozrzutnością re-
prezentacyjnych części miasta. Zajmowały one obszar w formie rozległego pasa terenu w północnej części 
miasta, obejmując dwoma skrzydłami śródmieście Poczdamu i tworząc oś urbanistyczną wschód–zachód, 
przebiegającą niemal stycznie do Hollaendisches Viertel.

Dało to temu kompleksowi dobrą lokalizację w centrum, a także przy trasach komunikacyjnych i tury-
stycznych pomiędzy zabytkowymi założeniami Pałaców Starego i Nowego, pałacu Sanssoussi czy rezy-
dencji Cecilienhof z ich parkami oraz terenami zielonymi. Te rozległe, tworzone z rozmachem posiadłości 
pruskich władców w północnej części Poczdamu znalazły się na jednym krańcu rysujących się tu różnych 
tendencji, dotyczących gęstości przestrzeni urbanistycznej i zabudowy czy wykorzystania terenu. Spowo-
dowały one w sumie duży wybór wizualny, różnorodność pejzażu miejskiego, pokazując odmienne podej-
ście do sposobów kształtowania struktury tego samego miasta. 

Pośredni szczebel tej hierarchii to układ wyodrębnionego barokowego miasta garnizonowego, 
o oszczędnie zaplanowanej – ze względów finansowych i militarnych – strukturze, o ściśle wytyczonej 
powierzchni i zabudowie. Stworzono tu niskie budynki o kwartałowym układzie, skromnej, powtarzalnej 
formie, jasnej kolorystyce, z ulicami, placami i szerokimi przestrzeniami otwartymi, ogólnie z cechami 
dającymi w sumie wrażenie pewnej wojskowej surowości czy estetycznej oszczędności, ale też porządku 
i urbanistycznej przestronności.

Na koniec, bardzo zwarta, niewielka struktura zlokalizowana w ramach miasta barokowego to Dzielnica 
Holenderska – czerwony „ceglany kompleks” – z wąskimi uliczkami, niewysoką zabudową, również o po-
wtarzających się typach budynków i architekturą w stylu holenderskim. Stworzono w ten sposób zespół 
kilku kwartałów miejskich, z założenia skromnych i w duchu oszczędności, wpisanych w rygorystyczną, 
otaczającą je strukturę urbanistyczną barokowego miasta.

Poza Hollaender Viertel znajdowały się też w Poczdamie kwartał francuski, kolonia rosyjska Alexan-
drowka, dzielnice: węgierska i czeska, kolonia szwajcarska. Osiedla te wznosiły swoje kościoły i świątynie, 
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Fot. 1–3. Dzielnica Holenderska w Poczdamie (fot. A. Pęckowska)

Photo 1–3. The Dutch Quarter in Potsdam (photo A. Pęckowska)
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Fot. 4–6. Dzielnica Holenderska w Poczdamie (fot. A. Pęckowska)

Photo 4–6. The Dutch Quarter in Potsdam (photo A. Pęckowska)
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miały własnych twórców różnych zawodów, urządzały okazjonalne targi, festiwale i święta narodowe, 
umacniając kontakty społeczne i międzynarodowe, wielokulturowe. Podobnie było w Hollaendisches Viertel, 
gdzie zamieszkali stopniowo znani ludzie różnych narodowości – rzemieślnicy, architekci, artyści, kształ-
tując po dzisiejsze czasy lokalne tradycje, święta i uroczystości oraz tutejszą specyficzną twórczą atmos-
ferę.

W ten sposób stał się Poczdam miastem wielu kultur narodowych sprowadzanych tu przez obcokrajow-
ców (osadników z całej Europy, członków dworu królewskiego, dyplomatów), miejscem nowych zwycza-
jów ożywiających życie lokalnych mieszkańców oraz zachęcających ich do codziennej współegzystencji, 
etnicznej czy religijnej tolerancji. Wielonarodowy charakter ludności uczynił z Poczdamu miasto także 
pewnych kontrastów przestrzennych widocznych na tym niewielkim obszarze, miejsce łączenia się róż-
nych wpływów czy prądów architektonicznych i artystycznych, tendencji planistycznych oraz twórczych. 
Stał się on także forum wymiany fachowych doświadczeń w zakresie gospodarności, ekonomiczności, 
racjonalności, szeroko i różnie pojętej oszczędności – problemów dotyczących wszystkich ludzi, miast 
i krajów.

W przypadku Hollaendisches Viertel zarysowują się dwa rodzaje przynależności – nie tylko do popu-
larnych w świecie dzielnic narodowych, ale też do równie częstych enklaw lub kolonii zawodowych. Może 
więc on być przykładem podwójnej tożsamości zarówno członków tej społeczności, jak i ich lokalnego 
otoczenia miejskiego, a więc budynków, wnętrz urbanistycznych i ich wyposażenia, przestrzeni otwartych, 
środowiska naturalnego. 

Potwierdza to istniejące od wieków ogólnoświatowe zjawisko urbanistyczno-społeczne tworzenia się  
w obcych krajach – spontanicznie lub planowo – miejskich dzielnic czy kolonii etnicznych o różnym 
statusie i charakterze. China Town, Little Italy w Nowym Jorku, La Petite France w Strasburgu, turecki 
Kreuzberg w Berlinie, algierskie obszary Marsylii, polskie dzielnice w Londynie czy Chicago, dzielnice 
Europejczyków w miastach krajów kolonialnych – to najlepsze przykłady mieszania się kultur, ras czy 
narodowości. Mogą one być dobrą okazją do powstawania więzi międzynarodowych, uczenia się od siebie 
dobrych nawyków i pięknych zwyczajów, nauką wzajemnej tolerancji i zrozumienia, wzbogacając przy 
tym życie publiczne mieszkańców tych miast. 

Konfrontują się i mieszają w ten sposób także różne cechy architektury i urbanistyki różnych krajów, 
wpływając na siebie i inspirując się wzajemnie, ale też zachowując swoiste metody, poglądy i sposoby, 
dające wyraz ich tradycji budowlanej czy narodowym potrzebom i upodobaniom. Umiędzynarodowie-
nie wiedzy architektonicznej, budowlanej, estetycznej ma też pewien związek ze słusznym, racjonalnym 
naśladownictwem, z mądrą oszczędnością twórczą czy intelektualną. Służy wykorzystywaniu sprawdzo-
nych wzorców, wielowiekowych tradycji i doświadczeń, czerpaniu wzorów z doświadczeń innych narodów 
i profesji, z przeszłości i teraźniejszości – pozwalając innym oszczędzić błędów koncepcyjnych i projekto-
wych, porażek realizacyjnych.

W przypadku Hollaendisches Viertel zarówno ówczesne Prusy, jak i Holandia – jako narody oszczęd-
ne, gospodarne, racjonalne także urbanistycznie – mogły się z czasem wiele od siebie nawzajem nauczyć. 
Tak bliskie sąsiedztwo i codzienne kontakty wywoływały bowiem pewne konsekwencje społeczne – ko-
nieczność wzajemnego dostosowania się obu stron, współżycia i współpracy, poznawanie się oraz kulturo-
we i duchowe wzbogacanie. Jak dla innych imigrantów, Dzielnica Holenderska i stworzona tu wspólnota 
narodowa były namiastką domu rodzinnego i rodzimego miejskiego pejzażu, emocjonalnym związkiem 
z ojczystym krajem, jego tradycją i kulturą. Na obczyźnie ważna jest bowiem możliwość wspólnego prze-
bywania, kreowania patriotycznej atmosfery, stworzenia przyjaznego rodzinno-narodowego otoczenia, 
także w postaci architektury o rodzimym charakterze. Może to zaoszczędzić mieszkańcom złego nastroju 
i samopoczucia, uczucia nostalgii i wyobcowania, a także czasu i kosztów na dalekie podróże do kraju. 
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Dzielnica Holenderska w Poczdamie była równocześnie przykładem także częstych, kolonii lub dziel-
nic zawodowych, tworząc podwójną jedność – wspólnotę zamieszkania, pracy i zawodu. W samym Pocz-
damie było jeszcze kilka takich miejsc – kolonie czeskich tkaczy, muzyków rosyjskich Alexandrowka czy 
budowniczych statków, a więc ludzi powiązanych wspólną pasją lub profesją. Tworzenie takich enklaw 
w różnych krajach odnosiło się zarówno do warstw bardziej zamożnych (willowe osiedla oficerskie czy 
urzędnicze, ekskluzywne dzielnice rezydencji aktorów lub luksusowych domów przemysłowców), jak i do 
klas uboższych, pracowniczych, robotniczych.

Znane były takie osiedla górnicze i kolejarskie lub kolonie przyfabryczne, złożone głównie ze sche-
matycznie powtarzających się, ujednoliconych bloków zabudowy czy grup obiektów szeregowych. 
Jako proste, typowe, tanie i oszczędne rozwiązania o niskim zazwyczaj standardzie zamieszkania od-
zwierciedlały różny status społeczny, rodzaj egzystencji, styl życia, odbijające się na formie czy spo-
sobie kształtowania architektury i urbanistyki, przestrzeni miejskiej. A właśnie ówcześni mieszkańcy  
Hollaendisches Viertel byli to głównie rzemieślnicy, budowniczowie-architekci, ale też i artyści – za-
trudnieni przy budowie początkowo swojej własnej dzielnicy, potem całego powstającego militarno-
mieszczańskiego miasta. 

Dzielnica Holenderska nie była osiedlem ubogim, choć „socjalnym”, charakteryzowała się też pewną 
hierarchią społeczną, zawierając w ramach kwartałów i całego kompleksu domy o zróżnicowanej wielko-
ści, różnym układzie i wystroju, zależnie od ważności, pozycji zawodowej oraz pełnionej funkcji miesz-
kańców-pracowników. Porządek urbanistyczny ulic, prostota formy architektonicznej zabudowy, jednako-
wość stylu czy wyrazu (uzyskana przez powtarzalność kilku typów obiektów) wskazują na holenderskie 
cechy oszczędności zarówno koncepcyjnej, projektowej, jak i budowlanej czy wykonawczej w tworzonych 
tu wówczas obiektach. 

Zadbano o stworzenie wspólnych terenów otwartych w postaci wewnętrznych dziedzińców, wykorzy-
stywanych też jako przestrzeń użytkowa z budynkami pomocniczymi i gospodarczymi, warsztatami, wska-
zującymi nie tylko na gospodarność, ale i pewną samowystarczalność ludzi mieszkających w Hollaender 
Viertel. W parterach domów mogły się znaleźć niektóre miejsca pracy lub pracownie, co sprzyjało oszczęd-
ności czasu na dojścia i transport, ułatwiając także bliższe lokalne kontakty tak samych mieszkańców, jak 
i ich najbliższych sąsiadów. Mogło to więc także skutkować pewną codzienną wspólnotą tej małej społecz-
ności, odczuwalną jako wzajemna opieka, pomoc czy moralne wsparcie.

Hollaendisches Viertel może być z tego powodu pewnym wzorem dla powstających obecnie niewiel-
kich, ekologicznych, społecznych wspólnot mieszkaniowych, i to tak pod względem urbanistycznym, jak 
i organizacyjnym, wychowawczym, ekonomicznym. Uczyć może współczesnych projektantów, jak walory 
prostoty, skromności, racjonalności w odniesieniu do formy i estetyki, skali czy kompozycji wpływać mogą 
efektywnie na standard życia w mieście, jakość jego przestrzeni oraz na atrakcyjność – zarówno zabytko-
wej, jak też współczesnej – otaczającej mieszkańców architektury.

Doświadczyć tego można, odwiedzając dziś charakterystyczne uliczki i kwartały „czerwonej” Dziel-
nicy Holenderskiej, oglądając rozpoznawalne narodowe cechy ich historycznej architektury – regularność 
oszczędnego, kwartałowego układu budynków, logikę gospodarowania przestrzenią miejską, porządek es-
tetyczny. Chociaż tutaj – w przeciwieństwie do bardzo zindywidualizowanych fasad i o wiele bogatszego 
wystroju mieszczańskich kamienic w Holandii – może się ta zabudowa wydać zbyt skromna, powtarzalna 
i jednolita stylistycznie czy wręcz monotonna, „przemysłowa” w wyrazie.

Wyróżnia tę zabudowę przede wszystkim kolorystyka – barwa ciemno-czerwonej cegły, nadająca ca-
łości specyficzny (regionalny, trochę swojsko-ludowy, wernakularny) wystrój, smak, nastrój. Kontrastuje 
ona szczególnie z tłem jasnej („żółtej”) architektury barokowego sąsiedztwa, mieszczańsko-wojskowego 
Poczdamu – eleganckiego miasta-rezydencji. 
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Inne charakterystyczne cechy Dzielnicy to prosta, funkcjonalna estetyka oraz surowość linii, detalu 
i ozdób, niepowodujące – tak częstego dziś – nadmiaru i przesytu, tłoku plastycznego. Nie przekraczają 
bowiem pewnej „pojemności wizualnej” przestrzeni czy zdolności percepcyjnej współczesnego odbiorcy. 
Ta oszczędność form architektonicznych ożywiona jest za to atrakcyjną strefą parteru, wzbogaconą o naro-
dowo-towarzyską atmosferę, swoisty społeczny i estetyczny klimat wnętrz urbanistycznych.

,,Eine der groessten Sehenswuerdigkeiten”, ,,A popular residential area in Potsdam”, ,,Das beruehmteste 
Stadtquartier Potsdams”, ,,An ideal, inviting place for a visit or a stroll”. Tak prezentowana jest Hollaender 
Viertel w profesjonalnej literaturze, a lokalne stylowe reklamy i emblematy zapraszają do Dzielnicy, ku-
sząc mieszkańców, gości i turystów jej dzisiejszymi walorami i atrakcjami. Witryny, stoliki z parasolami, 
stare wehikuły, elementy zieleni wypełniają historyczną przestrzeń holenderskich uliczek materią i duchem 
współczesności. Odzwierciedla to popularną dziś modę czy tendencję do odzyskiwania ulicy jako otwartej 
przestrzeni publicznej, podstawowego wnętrza urbanistycznego i społecznego, a także do przywracania jej 
wcześniejszych charakterystycznych funkcji.

Obecne funkcje odzyskanego zasobu Dzielnicy Holenderskiej – mieszkaniowa, artystyczna, kulturalna, 
turystyczna – tworzą z niej enklawę wypełnioną kafejkami, galeriami sztuki, pracowniami i warsztatami, 
o atmosferze swojskości czy wręcz rodzinności. W całym parterze urbanistycznym kwitnie bogate życie 
uliczne, a to dzięki panującej tu kameralnej skali zabudowy i uliczek, jak też odbywającym się lokalnym 
świętom, festiwalom i targom (targi garncarskie i bożenarodzeniowe, święto tulipanów). 

Hollaendisches Viertel mieści się bowiem w dogodnej lokalizacji, w zakresie pieszego dystansu 
od innych miejsc i funkcji śródmieścia oraz jego reprezentacyjnych części. Sąsiaduje z historycznym  
Bassinplatz (z dwoma zabytkowymi kościołami, a niegdyś również ze stawem) czy niedalekim deptakiem 
Brandenburger Strasse (kiedyś główną osią miasta). Łączy się także z pozostałymi przestrzeniami otwar-
tymi – barokowymi placami i ulicami, prezentującymi zarówno dawne, powtarzalne wojskowe obiekty 
mieszkaniowe, jak i elegancką architekturę prestiżowych obiektów publicznych.

Zabytkowy kompleks Dzielnicy Holenderskiej – jako stanowiący (jak całe miasto barokowe i zespoły 
pałacowo-parkowe) historyczne dziedzictwo architektoniczne – spełnia dziś związane z tym powszech-
ne oczekiwania i wymagania. Panuje tu ogólnie autentyzm, wierność dawnej formie, brak natomiast na 
razie zewnętrznych oznak – częstej, a kosztownej – modnej modernizacji lub adaptacji. Nie widać tak 
popularnych nowych elementów – dodanych szklanych ścian i dachów, przekryć wewnętrznych dziedziń-
ców, przeszklonych zadaszeń i pasaży. Jest natomiast zachowana oryginalna tkanka miejska, wzbogacona 
o dzisiejszą żywą przestrzeń i atmosferę współczesnego życia ulicznego, oddającego hołd tradycyjnej, 
niebanalnej architekturze.

Istnieją w Poczdamie pewne symbole, łączniki wizualne i emocjonalne, wiążące go z Dzielnicą Holen-
derską, Holendrami, Holandią, pokazujące wspólny dorobek urbanistyczny, wspólne dobro obu narodów, 
wspólną przeszłość i teraźniejszość. Taki wymowny motyw to jedyny zachowany do dziś wiatrak w stylu 
holenderskim koło pałacu Sanssoussi, mogący być wręcz symbolem dzisiejszej ekologii, naturalnej siły 
wiatru, oszczędności energii. Inny taki znak to – odtwarzany obecnie – jedyny kanał miejski, zbudowany 
kiedyś na wzór kanałów holenderskich w pobliżu Hollaendisches Viertel. Stworzony wtedy jako tania wod-
na droga transportowa przy rozbudowie miasta, staje się dziś znów symbolem wykorzystania wody jako 
odnawialnej energii, a też jako elementu natury w kompozycji miejskiej. Kolejny symboliczny znak czy 
gest to coroczny Festiwal Tulipanów organizowany w Dzielnicy – holenderskie święto tradycji, związków 
obu społeczności, jak również symbol niedrogiej, a pięknej i żywej przyrody.

Jak widać, stale aktualny jest wątek racjonalności, gospodarności, oszczędności przewijający się przez 
historię, urbanistykę, a nawet estetykę. Istotne jest to, co te pojęcia znaczyły kiedyś i co znaczą dziś, każde 
z nich musi być bowiem rozpatrywane na swoją własną miarę i w odniesieniu do swojej własnej epoki. 
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W przypadku miasta ważny jest nie tylko recykling urbanistyczny, odnowa, odzysk zasobów materialnych 
i kubaturowych, podtrzymanie życia obiektów i przestrzeni miejskiej, ale także – niezależnie od postępu, 
nowych technik, nowoczesnych metod i technologii – recykling twórczy, duchowy, intelektualny, odświe-
żanie lub odtwarzanie sprawdzonych pomysłów i wzorów, powtórne ich wykorzystywanie w nowych sy-
tuacjach i warunkach.
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